AMENDEMENT

Onderwerp: Mobiliteitsplan Weert 2030, MeerjarenUitvoeringsprogramma
De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 14 april 2021,
Constaterende dat:
 Het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan uit drie onderdelen bestaat, Mobiliteitsvisie
2030, Mobiliteitsplan 2030 en Meerjarenuitvoeringsprogramma;
 Op 18 december 2019 de Mobiliteitsvisie is vastgesteld en opgebouwd is rondom 5
speerpunten;
 Het Mobiliteitsplan 2030 gezien kan worden als een bouwsteen voor de omgevingsvisie en
perspectieven bevat tot 2040;
 Bij vaststelling van het Actieplan Weerter Routekaart Energietransitie 2021-2022 op 3
februari 2021 €400.000,- gereserveerd is voor Mobiliteit;
 Het budget €400.000,- te laag is om fysieke maatregelen te treffen en deze een laag
rendement zouden hebben.
Van mening zijnde dat:
 Mobiliteit een aandeel heeft van circa 20% in het totale energieverbruik van Weert;
 Het noodzakelijk is om energieverbruik te reduceren;
 Gekeken moet worden naar de 5 speerpunten in relatie tot de energietransitie;
 Bewustwordingscampagnes, onderzoeken en plannen nodig zijn om beweging en
verandering in gang te zetten;
 De opgenomen projecten in het Meerjarenuitvoeringsprogramma hier niet aan voldoen;
 Deze projecten ondergebracht kunnen worden bij andere beleidsterreinen en daarbij
horende budgetten;
 Alleen budget uit het gereserveerde deel van de reserve energietransitie besteed moet
worden aan projecten die een duidelijk verband hebben en bijdragen aan duurzame
mobiliteit.
Wijzigt beslispunt 3 van het voorstel als volgt:


In te stemmen met de eerste trede van het uitvoeringsprogramma (2021-2023) en in te
stemmen met het aanwenden van €140.000,- van het reeds gereserveerde deel uit de
reserve energietransitie voor de onderdelen opgenomen in de eerste trede van het
meerjaren uitvoeringsprogramma 2021-2023:
- O-01 Ondersteunen team gezonde, duurzame en veilige mobiliteit +
bewustwordingscampagnes & gedragscampagnes
€ 20.000,00
- O-02 Samenstellen werkgroep prettige en veilige leefomgeving

-

(onderdeel omgevingsvisie)
O-03 Organiseren themasessies gezonde, duurzame, veilige en
inclusieve stadsinrichting
G-01 Onderzoek verduurzamen gemeentelijke mobiliteit
G-02 Opstellen beleidsregels (elektrische) deelmobiliteit
G-03 Onderzoek vervoer op maat in dorpen en wijken
G-04 Inrichten veilige schoolomgevingen (aanvullend)
G-05 Actieplan duurzame Stadslogistiek

En gaat over tot de orde van de dag,
Fractie D66,
Lizbeth Steinbach
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